
                            Productbeschrijving 

Korte productbeschrijving 

Freestyle Flex™ is de meest uitgebreide en innovatieve borstkolf van Medela, die naadloos 

past in de actieve levensstijl van elke moeder. Medela Freestyle Flex™ is een dubbele, 

elektrische borstkolf waarmee je eenvoudig en efficiënt je moedermelk afkolft. De lichte, 

compacte kolf past in de palm van je hand en is gemakkelijk in gebruik dankzij het verlichte 

touchscreen. Door de ingebouwde oplaadbare accu en adapter met USB-kabel kun je kolven 

en opladen waar en wanneer je wilt. Freestyle Flex™ kan bovendien worden gekoppeld aan 

de gratis MyMedela app, zodat je kolfgegevens automatisch geregistreerd worden. Zo wordt 

het eenvoudig om de voortgang van je kolfsessies te bekijken. Deze dubbelzijdige kolf 

beschikt over de nieuwe Flex™ technologie en de 2-Phase Expression® technologie. Het 

PersonalFit Flex™ borstschild van deze kolf heeft een wijdere openingshoek (105°), een 

zachte rand en kan 360° gedraaid worden. Dit zorgt voor een betere pasvorm en bevordert de 

melkstroom. En met de nieuwe PersonalFit Flex™ connector kun je kolven in een ontspannen 

houding. De Flex™ technologie levert 11% meer melk op en zorgt voor 4% betere lediging 

van je borsten. Deze kolf is perfect voor moeders die in de helft van de tijd een extra flesje 

willen afkolven!  

 

Uitgebreide productbeschrijving 

Freestyle Flex™ is de meest uitgebreide en innovatieve borstkolf van Medela, die naadloos 

past in de actieve levensstijl van elke moeder. Medela Freestyle Flex™ is een dubbele, 

elektrische borstkolf waarmee je eenvoudig en efficiënt je moedermelk afkolft. De lichte, 

compacte kolf past in de palm van je hand en is gemakkelijk in gebruik dankzij het verlichte 

touchscreen. Met de vertraagde-start functie heb je de tijd om je borstschilden goed te 

plaatsen voordat de kolfsessie begint. Dit is vooral handig bij dubbelzijdig kolven! Door de 

ingebouwde oplaadbare accu en adapter met USB-kabel kun je kolven en opladen waar en 

wanneer je wilt. Als de ingebouwde accu volledig opgeladen is, gaat deze tot wel acht 

dubbelzijdige kolfsessies mee. Freestyle Flex™ kan bovendien worden gekoppeld aan de 

gratis MyMedela app, zodat je kolfgegevens automatisch geregistreerd worden. Zo wordt het 

eenvoudig om de voortgang van je kolfsessies te bekijken. 

 

De nieuwe borstkolven met Flex™ technologie van Medela zorgen voor een compleet nieuwe 

kolfervaring waardoor jij nog comfortabeler en efficiënter kunt kolven. Dankzij de nieuwe 

Flex™ technologie kun je het borstschild van deze borstkolven eenvoudig aanpassen aan de 

vorm van jouw borsten en kun je kolven in een ontspannen houding.  

 

Het borstschild van de nieuwe Medela Flex™ borstkolven heeft een wijdere openingshoek 

van 105°, wat voor een betere pasvorm zorgt. Dit helpt om te voorkomen dat de melkkanalen 

samengedrukt worden en daardoor wordt de melkstroom bevorderd. Hierdoor levert de 

Flex™ technologie 11% meer melk op en zorgt het voor 4% betere lediging van je borsten. 

Daarnaast heeft het schild een ovale vorm dat 360° gedraaid kan worden. Zo kun je het 

borstschild plaatsen in de positie die het beste aansluit op jouw borst. Bovendien heeft het 

nieuwe borstschild een zachte, flexibele rand voor een natuurlijk en comfortabel gevoel.  

 

Ook beschikken de Medela Flex™ kolven over een nieuwe connector. Deze bestaat uit 

minder en grotere onderdelen, waardoor het makkelijker is om deze te onderhouden en 

schoon te maken. Bovendien heeft de connector een ingebouwde overloopbeveiliging. 

Dankzij deze overloopbeveiliging kan de melk, bij juist gebruik van de kolf, niet teruglopen 

in de kolf en kun je kolven in een ontspannen houding.  



 

Alle borstkolven van Medela beschikken over de 2-Phase Expression® technologie, welke het 

natuurlijke zuiggedrag van een baby imiteert.  

 

Inhoud 

1 x Freestyle Flex™ motorunit 

2 x PersonalFit Flex™ borstschild maat 21 mm 

2 x PersonalFit Flex™ borstschild maat 24 mm 

2 x PersonalFit Flex™ connector met membraan 

1 x Freestyle Flex™ slang 

1 x Freestyle Flex™ stroomadapter met USB-kabel 

4 x 150 ml moedermelkflesje met deksel 

2 x flessenstandaard 

1 x kolftas 

1 x koeltas met koelelement 
 

 

 


